
Výskum orientácie dlhých osí obliakov (obr. 5b) ukázal prednostnú orien
táciu — kolmú na prúdový smer. Prúdový smer, s tanovený meran ím sklonu 
šikmo zvrstvených lamín, postupoval v spodnejších sériách od J na SZ a stá-
čal sa na SV vo vrchnej časti bazálnych súvrství , kde sa stal prevládajúcim. 
Látkové zloženie klastík (pochádzajúcich z južného zdroja) a smer t ranspor tu 
(obr. 1) sa dobre dopĺňajú. Vo vrchnej časti lomu našla J. V o l f o v á (1962) 
faunu mäkkýšov s týmito druhmi : Pholadomya puschi Goldf., Meretrix in-

crassata, Panopea heberti (Bosquet), Thracia bellardsi Picket, Modiola (Amyg-

dalum) incopta Roveretto, Cardium aralense, Cardium cingulatum, Mactra sp. 
Su to prvky známe z európskeho paleogénu od eocénu až po oligocén. Zloženie 
fauny poukazuje na kolísanie biotopu od spodného litorálu až po vrchné ner i -

t ikum a na normálnu alebo mierne zníženú salinitu. Prehlbovanie sedimentač-

nej oblasti oslabovalo mechanizmus erózie, malo vplyv na prenos klastických 
častíc a regulovalo aj prínos klastického materiálu. Prechod z hrubozrnných 
do jemnozrnných drobových pieskovcov až siltovcov možno v lome vidieť 40 
— 50 m nad bázou. V jemnozrnných siltovcoch zanikajú morfologické znaky 
vrstvovitosti a nastáva prechod do ílovcov. Granulometr ickým zjemňovaním 
zŕn a prechodom do ílovcov zaniká makrofauna a začína sa pelagický biotop 
s asociáciou foraminifer. Tým sa t ransgresívny cyklus končí. 
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Obr. 4. Plankovexný tvar telesa zrezaný plošnou eróziou v hornej polohe. Rez 
kolmý na rovinu súmernosti telesa s oblúkovitým tvarom lamín; Víťaz. 
Fíg. 4. Plano-convex shape of a body cut down by lateral erosion in the upper 
part. Section normal to the plane of symmetry with an arcuate shape of lami-
ne; Víťaz. 

2. Križovany — konglomerátový flyš okrajových litofácií, vrchný eocén 

(R. Marschalko) 

V záreze cesty Križovany—Chmiňany vystupuje konglomerátavý flyš. 
Tvorí tu rozsiahle prstovi te zanikajúce súvrstvie uložené v netypickom divo-
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kom flyši. Odkrytý je len prechod 
z konglomerátového do netypické
ho divokého flyša vo vzdialenosti 
15—20 km sz. od okraja zdrojovej 
zóny. V konglomerátovom flyši vy
stupuje najmä jednoduché zvrstve
nie, stupňované s dobrým vytriede
ním hrubej frakcie a s intervalom 
paralelnei laminácie v strope, kto

rý tvorí až 1/5 hrúbky vrstvy. Náhle prerušenie hrubej frakcie a ostrý 
začiatok jemnej frakcie predstavuje v niekoľkých prípadoch gradačné, pre
rušované zvrstvenie. V jemnozrnných pieskovcoch sú prítomné závalky ílov
cov, triedené v rozličných polohách. Niektoré hrubé konglomerátové vrstvy 
(640 cm) nemajú vôbec gradáciu, sprevádza ich výskyt veľkých deformova
ných závalkov (2X3 m). Tieto textúry signalizujú, že vznikali na prechode 
medzi sklzmi a turbiditnvmi Drúdmi. 


